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Esam priecīgi un lepni, ka
katru gadu Riebiņu novadā viens
no visplašāk apmeklētākajiem
pasākumiem ir Latvijas Repub-
likas proklamēšanas gadadienas
svētku koncerts. Šogad, svinot
Latvijas simtu pirmo gadskārtu,
Riebiņu novada kultūras centra
zālē pulcējās īpaši daudz no-
vada iedzīvotāju un ciemiņu, lai
piedalītos valsts dzimšanas die-
nas svētku koncertuzvedumā
«Caur sidraba birzi».

Ir silta jauka istabiņa, bērza
malkas kurināta. Bērza pirts slota,
bērza tāss tūtās bērni lasa meža
zemenes. Ar bērza tāsi mēs ieku-
ram pavardu. Kā vēsta senie ticē-
jumi, ja bērzs zied augstāk par
alksni, būs sausa vasara, bet, ja bēr -
zi savas lapas sāk mest no galotnes,
tad gaidāma sekla ziema. Kad ru-
denī bērzs no apakšas dzeltē, tad
pavasarī labība jāsēj vēlu, bet kad
no augšas, tad jāsēj agri. 

Ja bērzu nebūtu manā dzim-
tenē, citāda būtu mana dvēsele un
arī mana tauta būtu citāda: citādi
runātu, citas dziesmas dziedātu,
māmuļas citādi villaines rakstītu
un arājs citādi kumeļu pušķotu.

Ik gadu 18. novembrī sanā-
kam kopā, lai pārdomātu, ko labu
katrs varam darīt savai valstij.
Visu, ko mēs darām savā labā, mī-
lot savu zemi, mēs darām arī
valsts labā. Katra Latvijas cilvēka,
katra Latvijas patriota veiksme
rada jaunu gaismas staru Latvijai.
Ikdienā pastiprināti tiek uzsvērts,
cik ļoti svarīgi ir palikt savā dzim-
tenē, nostiprināt šeit savas saknes,
dibināt ģimenes, strādāt un dar-
boties, vairot patriotismu. Tādēļ
valsts dzimšanas dienā – 18. no-
vembrī neatņemama sastāvdaļa ir
novada Atzinības rakstu un nau-
das balvas EUR 75 apmērā pa-

sniegšana novada aktīvākajiem un
darbīgākajiem cilvēkiem.

Riebiņu novada domes priekš-
sēdētājs Pēteris Rožinskis LR
101. dzimšanas dienā sveica gan
nominantus, kas saņēma novada
Atzinības rakstus, gan katru klāt -
esošo. Šogad Riebiņu novadā tika
pasniegti 13 novada Atzinības
raksti un naudas balvas, kā arī pa-
sniegts novada augstākais apbal-
vojums – Goda pilsonis, ko pa-
sniedza Roberta Mūka muzeja va-
dītājai un «Latvijas Lepnums
2016» balvas ieguvējai nominā-
cijā «Novadnieks» Martai Bin-
dukai – par mūža ieguldījumu,
nesavtīgi darbojoties izglītības un
kultūras jomā, inovatīvu un ra-
došu pieeju Galēnu pagasta kul-
tūrvēsturiskās vides sakārtošanā,
piesaistot projektu finansējumu.

Par novada Goda pilsoni Mar -
tu Binduku raksta viņas izvirzītāji:
«Marta ir Roberta Mūka muzeja
izveidotāja un labais gariņš Ar ap-
brīnojamu un neizsīkstošu ener-
ģiju viņa vada muzeju un ik gadu
spēj ieinteresēt un piesaistīt aptu-
veni 2000 apmeklētāju gan no
Latvijas, gan ārvalstīm. Muzejā ir
viesojušies cilvēki teju no visas
Latvijas un katrs no viņiem ir pa-
tīkami pārsteigts par to mājīguma
sajūtu, kas tur valda. Galēniešiem
un novada iedzīvotājiem patiešām
ir, ar ko lepoties, jo, pateicoties
Martas darbam un neatlaidībai,
muzejs ir pārvērties līdz nepazī-
šanai. Tikko ir beidzies viens pro-
jekts, kā tiek īstenoti jau nākamie.
Marta vada arī ekskursijas, viņas
krājumos netrūkst dažādu no-
stāstu gan par Galēnu muižu, gan
par Vydsmuižas baznīcu un cilvē-
kiem, kuru saknes ir meklējamas
Galēnos. Marta ir mūsu lepnums,
kas ar savu labestību un gaišo

enerģiju spēj uzlādēt apkārtējos
cilvēkus».

Novada Atzinības rakstu sa-
ņēma: Kliments Ahremovs – par
ieguldījumu vecticībnieku tradī-
ciju saglabāšanā Silajāņu pagas -
tā; Inta Baško – par iejūtību un
atsaucību darbā ar klientiem, īpaši
ģimenēm ar bērniem Rušonas pa-
gastā; Anita Betlere – par radošo
pienesumu dzejā un Stabulnieku
jauniešu motivēšanu radoši iz-
pausties; Ļubova Fomina – par
apzinīgu, profesionālu un ilgga-
dēju darbu SIA «Agrofirma «Tu-
rība»» un apņēmību sasniegt re-
zultātus; Modris Mediņš – par
veiksmīgu saimniekošanu un at-
balstu līdzcilvēkiem Stabulnieku
pagastā; Daina Mičule – par ak-
tīvu jauno informācijas tehnolo-
ģiju ieviešanu mācību procesā un
iesaisti ESF projektu realizācijā
Galēnu pamatskolā; Rolands Nag -
lis – par radošu ieguldījumu vie-
tējā sabiedrībā, aktīvā dzīvesveida
popularizēšanu un Riebiņu no-
vada atpazīstamības veicināšanu;

Iluta Prikule – par ilggadēju un
apzinīgu darbu, inovācijām pavār-
mākslas jomā, veicot Sīļukalna pa -
matskolas pavāres pienākumus;
Vija un Dainis Puduļi – par ie-
guldījumu saimnieciskās darbības
attīstībā, piesaistot ES projektu fi-
nansējumu, un labdarību Galēnu
pagastā; Elvīra Strautmane – par
nesavtīgu, pašaizliedzīgu un ilg -
gadēju ieguldījumu Riebiņu pa-
gasta iedzīvotāju veselības ap-
rūpē; Lolita Šmukste – par god-
prātīgu un inovatīvu darbu, veicot
pedagoga karjeras konsultanta
pienākumus Riebiņu novadā, ap-
zinīgu darbu PII «Sprīdītis»; Va-
silijs Terentjevs – par ilggadīgu
un apzinīgu darbu, veicinot uzņē-
muma SIA «Agrofirma «Turība»»
attīstību; Iveta Upeniece – par ie-
guldījumu izglītībā un līdzdalību
sabiedriskajās aktivitātēs Sīļu-
kalna pagastā.

Koncertu izdziedāt, izdejot un
izdzīvot palīdzēja gan pašmāju
mākslinieki, gan ciemiņi, tādēļ
Riebiņu pašvaldība izsaka milzīgu

paldies visiem svētku radītājiem:
deju kolektīvam «Stabulnieki» un
vadītājai Natālijai Balo dei, deju
kolektīvam «Strūga» un va dītājai
Līgai Uzulniecei, deju kolektīvam
«Amizieris» un vadītā jai Ilzei Ku-
diņai, kā arī ciemiņiem – Līvānu
novada kultūras centra jauktajam
korim «Rubus» un māksliniecis-
kajai vadītājai Daigai Koļes ņi -
čenko ar pavadošo grupu «Mig-
gla», kā arī Latvijas Nacionālās
operas solistei Ilonai Bagelei.

Neatņemama koncerta sastāv-
daļa bija arī iespēja katram Lat-
vijas dzimšanas dienas svētku ap-
meklētājam baudīt svētku kūku
un kopā saskandināt vīna glāzes
par Latviju.

Būsim lepni par to, kas jau sa-
sniegts, būsim godīgi, izvērtējot to,
kas vēl sasniedzams. Mēs esam
brīvi! Un brīvība ir un paliek
mūsu lielākā vērtība! 

Sabiedrisko attiecību speciālists 
R. Naglis

Foto autors: Kristaps Gilučs

Šī gada 18. novembrī Rie-
biņu novada domes priekšsēdē-
tājs Pēteris Rožinskis parak-
stīja sadarbības līgumu ar Uk-
rainas Republikas Balta pilsē -
tas vicemēru Fjodoru Molodec
(Мо лодец Фёдор), kas paredz
attīstīt sociāli ekonomisko, zi-
nātniski tehnisko, kultūras un
humanitāro sadarbību starp
abām pašvaldībām.

Ukrainas Republikas Balta
pilsētas delegācijas pārstāvjiem
pirms līguma parakstīšanas bija
iespēja iepazīt Riebiņu novadu,
apmeklējot SIA «Alberts GS» ra-
žošanas objektus Sīļukalna pa-
gastā, kā arī pagasta teritoriālo
pārvaldi un kultūras namu Sīļu-
kalnā. Galēnu pagastā ukraiņu de-
legācija viesojās Roberta Mūka
muzejā, apmeklēja Galēnu pamat-
skolas sporta zāli un Vidsmuižas
Svētā Gara Romas katoļu baz-
nīcu, kā arī iepazinās ar apkures
nodrošināšanu Galēnos. Tāpat
ciemiņi viesojās zemnieku saim-
niecībā «Pumpuri» pie Inas un
Jāņa Mičuļiem Stabulnieku pa-

gastā, kur iepazina un degustēja
saimniecībā ražotos sierus. Viesi
iepazinās arī ar Riebiņu PII «Sprī-
dītis» un Riebiņu vidusskolas dar-
bību, kā arī komunālās saimnie-
cības objektiem Riebiņu ciematā,
apmeklēja Riebiņu parku un zirg -
audzētavu «3 Vītolu staļļi».

Ukrainas Republikas Balta
pilsētas delegācija piedalījās arī
Latvijas Republikas proklamēša-
nas 101. gadadienas svētku kon-
certā Riebiņu KC, sveicot klāt -
esošos mūsu valsts svētkos, kā arī

uzsverot, ka tieši ukraiņu tauta
ļoti stipri saprot, cik dārga var būt
brīvības cena. 

Kā Riebiņu, tā arī Balta pilsē-
tas pašvaldības pārstāvji uzsvēra,
ka parakstītais sadarbības līgums
veicinās sakaru attīstību un sadar-
bības iespējas gan starp saimnie-
cības subjektiem, gan vietējo paš -
valdību orgāniem un dažādām sa-
biedriskām organizācijām.

Sabiedrisko attiecību speciālists
R. Naglis

Noslēdz sadarbības līgumu ar Ukrainas
Republikas Balta pilsētas domi

Riebiņu novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis un Ukrainas
Republikas Balta pilsētas vicemērs Fjo dors Molodec Riebiņu centrālajā
bibliotēkā, parakstot sadarbības līgumu starp abām pašvaldībām.

Valsts dzimšanas diena svinēta ar koncertuzvedumu «Caur sidraba birzi»

2019. gadā novada Atzinības rakstu saņēmušo kopbilde.



2. 2019. gada decembris

1959. gada 16. novembris ir Annas un Konstantina
Vasiļevsku ģimenes dzimšanas diena. Kopdzīvē aizva-
dīti 60 gadi un pienākušas Dimanta kāzas, kas tieši
šajā zīmīgajā datumā arī tika atzīmētas.

Konstantins pēc atgriešanās no armijas skaisto meiteni
Annu ieraudzīja ballē, un dejās viņi iepazinās. Kādu gadu
draudzējās, tad ciema padomē sarakstījās, bet baznīcā lau-
lājās jau nākamā gada janvārī. Viņi spilgti atceras šo dienu –
no rīta laiks bijis ļoti auksts, saulains un dzidrs, bet vakar-
pusē tas strauji mainījies un stipri putinājis. Pirmā laulību
diena, kā toreiz ierasts, tika svinēta pie līgavas vecākiem
un otrā diena – pie līgavaiņa vecākiem. Braukt uz jaunā
vīra vecāku mājām nācies ar kravas mašīnu, paši gan sa-
spiedušies pie šoferīša kabīnē, bet visi panāksnieki – kravas
kastē. Pa nakti ceļš bijis tik stipri aizputināts, ka knapi va-
rējuši izbraukt. Par kāzām jubilāriem ir daudz atmiņu, un
ar dažām viņi padalās arī ar mums. Viens no tādiem pa-
stāstiem ir par kādu jautru ciemiņu. Toreiz tika īpaši taupīti
apavi un uz tiem tika vilktas galošas. Tad, lūk, šis ciemiņš
tā aizdejojies, ka mājās aizgājis ar saudzējamajām kurpēm
vien, galošas atstājot mājas verandā.

Dzīve pagājusi dažādos darbos kolhozā un rūpēs par
ģimeni. Strādājuši ļoti centīgi un čakli, lai nevienam nebūtu
kauns par jauno ģimeni. Papildus darbu un rūpes prasījusi
arī jaunās mājas celtniecība, kur jubilāri dzīvo arī tagad.
Labā atmiņā palikusi diena, kad sākuši dzīvot jaunās mājas

pirmajā istabā, tad pamazām arī pabeigta visas mājas sa-
kārtošana.

Protams, ka dzīvē nav bijis tikai darbs un nebeidzami pie-
nākumi. Arī prieka bijis diezgan. Izaudzināti trīs bērni, ir sep-
tiņas mazmeitas un jau seši mazmazbērni. Viņi visi mīl sirsnī -
gos jubilārus un ik dienas sagādā patīkamus pārsteigumus.

Annas vaļasprieks ir adīšana un dažādi rokdarbi, bet
Konstantins joprojām priecē ar savu balsi baznīcas korī.

Uz jautājumu, kas palīdzējis nodzīvot šo skaisto, ko-
pīgo mūžu, pāris atbild skaidri un lakoniski – pacietība,
mīlestība un Dieva klātbūtne. Savā Dimanta kāzu dienā
ciemiņus un mūs visus pārsteidza Konstantins, kurš sievi-
ņai dāvināja skaistu rožu pušķi.

Šobrīd Dimanta pāris bauda rudeni savu mīļo un tuvo
cilvēku loloti un aprūpēti. Un tiešām, tā gaiši, uzlūkojot
var apbrīnot šī pāra cieņu un mīlestību vienam pret otru,
kas arī pēc 60 gadu kopdzīves nav kļuvusi bālāka.

Dimanta kāzās Annu un Konstantīnu sveica Riebiņu
novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis un jubilāru
mīļie tuvinieki.

M. Litauniece, 
Riebiņu novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Dimanta kāzās Annu un Konstantinu Vasiļevskus sveica arī
novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis.

Riebiņu novada dome realizē Lauku atbalsta dienesta
apstiprināto projektu īstenošanu Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.–2020. gadam pasākumā «Pamatpakal -
pojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos» paš val -
dības ceļu infrastruktūras uzlabošanai. Projektu mērķis –
nodrošināt kvalitatīvas pārvietošanās iespējas novada ie-
dzīvotājiem un citiem interesentiem, uzlabojot Riebiņu
novada grants seguma autoceļu infrastruktūras stāvokli,
līdz ar to veicinot apdzīvotības saglabāšanos un pašvaldību
ceļu attīstību lauku teritorijā, prioritāri nodrošinot piekļuvi
ar lauksaimniecisko ražošanu saistītām darbībām. Pašval-
dības grants autoceļu infrastruktūras uzlabošanas darbi
pamazām tuvojas noslēgumam.

Pašvaldības autoceļu pārbūves darbi pabeigti vēl divos
objektos. Pabeigti darbi projekta Nr. 18-03-A00702-
000003 «Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašval-
dības autoceļa Nr. 4 Stabulnieki–Pastari km 0,00–3,43
pārbūve», kura ietvaros veikta iepriekšminētā ceļa pār-
būve 3,43 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir EUR
362 052,75, no kurām ELFLA finansējums ir EUR 311 634,83
un pašvaldības līdzfinansējums – EUR 50 417,92. Ceļa
pārbūves darbus veica būvuzņēmējs SIA «Alņi AS».

Pabeigti darbi projekta Nr. 18-03-A00702-000004
«Riebiņu novada Sīļukalna pagasta pašvaldības auto-
ceļa Nr. 18 Teilāni–Grāvuļi–Straujupe km 0,550–2,820
pārbūve», veicot pašvaldības ceļa pārbūvi 2,27 km ga-
rumā. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 284 471,62, no

kurām ELFLA finansējums ir EUR 253 076,63 un paš -
valdības līdzfinansējums – EUR 31 394,99. Minētā paš -
valdības ceļa pārbūves darbus veica būvuzņēmējs SIA
«Alņi AS».

Pašvaldības autoceļu pārbūves darbi, kurus plānots
pabeigt 2020. gadā.  

Ņemot vērā, ka objektos ir iestājušies nelabvēlīgi me-
teoroloģiskie apstākļi ceļu pārbūves darbiem, tad turpmāk
norādītajos objektos ir iestājies tehnoloģiskais pārtrau-
kums, un plānots, ka darbi atsāksies pavasarī. Tehnoloģis -
kais pārtraukums ir projektā Nr. 17-03-A00702-000063
«Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības auto-
ceļa Nr. 20 Kliškovas–Sededži–Stupāni km 0,00–1,10
un Nr. 42 Kliškovas–Sededži km 1,76–2,46 pārbūve»,
kura ietvaros paredzēts veikt pašvaldības ceļu pārbūvi
1,80 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 190
233,79, no kurām ELFLA finansējums ir EUR 168 852,65
un paš valdības līdzfinansējums – EUR 21 381,14. Minēto
paš valdības ceļu pārbūves darbus veic būvuzņēmējs –
SIA «E Būvvadība».

Tehnoloģiskais pārtraukums ir projektā Nr. 18-03-
A00702-000069 «Riebiņu novada Rušonas pagasta paš -
valdības autoceļa Nr. 51 Lauku iela km 0,00–0,68 pār-
būve», kur paredzēts veikt pašvaldības autoceļa pār-
būvi 0,68 km garumā. Projekta kopējās izmaksas ir 
EUR 182 803,98, no kurām ELFLA finansējums ir 
EUR 110 490,65 un pašvaldības līdzfinansējums – EUR

72 313,33. Šim pašvaldības autoceļam paredzēts arī mel-
nais segums, kurš tiks ieklāts par pašvaldības līdzekļiem.
Minēto pašvaldības autoceļu pārbūves darbus veic būv -
uzņēmējs – SIA «Ošukalns».

Aicinām autovadītājus un iedzīvotājus izturēties ar
sapratni pret satiksmes ierobežojumiem un neērtībām mi-
nēto pašvaldības ceļu pārbūves darbu laikā. Ja rodas
kādi jautājumi par ceļu uzturēšanu vai arī ekspluatāciju,
lūgums vērsties pie Riebiņu novada ceļu būvinženiera
Andra Bilzēna t. 29453676.

Attīstības un plānošanas daļas vadītāja Inese Jakovele

Ar pacietību, mīlestību un dievpalīgu nodzīvot līdz Dimanta kāzām

Pašvaldības autoceļu pārbūves darbi pabeigti vēl divos objektos

Biedrība «Galēnu Kultūrvēstures biedrība»
2019./2020. mācību gadā, sadarbojoties ar Galēnu pa-
matskolas kolektīvu, īsteno projektu «Arī tad, kad ne-
iet, nav jāpārtrauc iet», kurš ir Izglītības kvalitātes
valsts dienesta administrēts Eiropas Sociālā fonda pro-
jekts «Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai» (8.3.4.0/16/I/001).

Projekts tiek realizēts 2019./2020. mācību gada 1. se-
mestrī ar mērķi – iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtrauk-
šanas riska grupas Galēnu pamatskolas jauniešus pozitīvās
un produktīvi vērstās pašpilnveides aktivitātēs, kas attīsta
un motivē mērķtiecīgai dzīves darbībai.

Projekta galvenās aktivitātes bija: personības mācību
meistarklases sadarbībā ar kouču – transformācijas; rado-
šas  improapvienības «ĀrPrāts» improvizācijas  nodarbī-
bas; Valmieras drāmas teātra izrādes «Nekas», dāņu raks-
tnieces Jannes Telleres stāsta par pusaudžu bailēm pieaugt
apmeklējums un diskusija par tēmu. Tāpat notika nodar-
bības pašattīstībai un motivācijai: kā nesabojāt savu kar-
jeru, pirms tā sākusies jeb, kas jāzina par saskarsmi reālajā

un virtuālajā vidē; jauni inženierzinātņu un vizuālās māk-
slas izteiksmes veidi, tehnisko prasmju darbnīca – roboti
un elektronika; radošums un prasme sadarboties – kādēļ
šīs kompetences jāizkopj šodienas un nākotnes profesio-
nāļiem, kā arī tehnisko prasmju darbnīca – elektronika un
lodēšana; skolēna personīgais zīmols – veiksmes atslēga
konkurences apstākļos, kompetenču pieeja praksē jeb kādēļ
katram cilvēkam nepieciešams apgūt daudz un dažādas
iemaņas un mācīšanās, darot «elevator speach».

Šajā projektā atbalsts tika sniegts jauniešiem, LAI TIE
SPĒTU pašizteikties, veidot dialogu, ieraudzītu jaunus
dzīves mērķus, iemācītos tos sasniegt ar dažādām mūs-
dienīgām saskarsmes metodēm, lai ieraudzītu jaunus ap-
vāršņus un mūsdienīgus risinājumus, spētu sevi pozitīvi
motivēt, attīstītu  ķermeņa valodu un komunikācijas pras-
mes caur improvizācijas teātri un garīgo līdzsvaru ikdienas
saskarsmes situācijās, pārdomātu vērtību sistēmu un pie-
vērstos apzinātības treniņiem, darbojoties ar kouču.

Iesaistītie jaunieši mācījās novērtēt savas iespējas, mo-
tivēt sevi darboties radoši un jēgpilni kādā no piedāvātajām
mūsdienīgajām tehniskās jaunrades jomām.

Projekts izskan, bet dzīve turpinās. Ir brīži, kad reāli
NEIET. Bet F. Usānam, kas dzimis un audzis Galēnu pa-
gastā un bijis vairāku grāmatu autors, kurās atspoguļoti
īsi un kodolīgi aforismi par dzīvi, ir taisnība, sakot: «Arī
tad, kad neiet, nav jāpārtrauc iet».  Mēs visi kopā šajos
četros mēnešos esam mācījušies «IET». Iet uz priekšu un
sasniegt savus ikdienas un dzīves mērķus. Pateicamies vi-
siem, kas ir radījuši šo iespēju Galēnu jauniešiem mācīties,
sadarboties un attīstīt savas prasmes.

Projekta vadītāja Gunita Strode

Pabeigti pārbūves darbi uz pašvaldības autoceļa Nr. 4 Sta-
bulnieki–Pastari 3,43 km garumā.

Galēnu pamatskolas jaunieši ar vadītājprasmju treneri Kris -
tīni Joannu Golubevu.

Arī tad, kad neiet, 
nav jāpārtrauc iet

2019. gada 29. decembrī
plkst. 10.00.

ZIEMASSVĒTKU  volejbola
turnīrs 2019 Riebiņu 

vidusskolas sporta zālē.
Pieteikšanās pa tālr. 26173320.

Nolikums: www.riebini.lv
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Apstiprina izsoles rezultātus
Domes sēdē deputāti apstiprināja izso-

les rezultātus saskaņā ar 6.11.2019. pašval-
dības īpašuma privatizācijas un atsavinā-
šanas komisijas izsoles protokolu Nr. 3.
Tika izsolīts nekustamais īpašums «Spā-
res» – meža zeme ar mežaudzi 8,2 ha pla-
tībā, kas atrodas Riebiņu novada Rušonas
pagastā. Izsolē piedalījās pieci pretendenti.
Nekustamo īpašumu nosolīja izsoles da-
lībnieks Nr. 1 – SIA «Eco Agro», par ob-
jektu solot EUR 16 076,00.

Apstiprina Iepirkumu komisijas
pieņemtos lēmumus

Domes deputāti apstiprināja Iepirkumu
komisijā pieņemtos lēmumus par preten-
denta noteikšanu iepirkumā. Nolemts slēgt
līgumu: 

‚ ar Saunas pagasta A. Gribonika
ZS «Ozoli» par Riebiņu novada pašvaldības
autoceļu ziemas uzturēšanas darbu veikša -
nu ar piedāvāto līgumcenu EUR 19 620,00
bez PVN (2. daļa – Riebiņu pagasta);

‚ ar SIA «Ceļi un tilti» par Riebiņu
novada pašvaldības autoceļu ziemas uztu-
rēšanas darbu veikšanu ar piedāvāto lī-
gumcenu EUR 29 568,00 bez PVN (3. da -
ļa – Rušonas pagasta);

‚ ar SIA «Ceļi un tilti» par Riebiņu
novada pašvaldības autoceļu ziemas uztu-
rēšanas darbu veikšanu ar piedāvāto līgum-
cenu EUR 12 397,00 bez PVN (4. daļa –
Silajāņu pagasta);

‚ ar Saunas pagasta A. Gribonika
ZS «Ozoli» par Riebiņu novada pašvaldības
autoceļu ziemas uzturēšanas darbu veikša -
nu ar piedāvāto līgumcenu EUR 11 520,00
bez PVN (6. daļa – Stabulnieku pagasta);

‚ ar SIA «KS14» par sniega motocikla
iegādi zivju resursu aizsardzībai ar piedā-
vāto līgumcenu EUR 10 999,99 bez PVN.

Domes sēdē nolemts neapstiprināt Ie-
pirkumu komisijā pieņemtos lēmumus ie-
pirkuma «Riebiņu novada pašvaldības auto -

ceļu ziemas uzturēšanas darbu veikšana»
1. daļā (Galēnu pagasts) un 5. daļā (Sīļu-
kalna pagasts). Nolemts par 1. un 5. daļu
rīkot atkārtotu iepirkuma procedūru, jo pie-
dāvājums pārsniedz budžeta iespējas, kā
arī veikt minētā iepirkuma nolikuma labo-
jumus, izslēdzot punktus, kas ierobežo
konkurenci.

Piešķir Ziemassvētku dāvanas 
Ņemot vērā iesākto tradīciju vairāku

gadu garumā un nepieciešamību iepriecināt
novada izglītības iestāžu bērnus un maz -
aizsargātos iedzīvotājus Ziemassvētkos,
domes sēdē nolemts šogad piešķirt Zie-
massvētku dāvanas (saldumus) visiem Rie-
biņu novadā deklarētajiem bērniem līdz
pamatskolas vecumam (ieskaitot) EUR
5,00 (ar PVN) apmērā katram. Tāpat no-
lemts piešķirt Ziemassvētku dāvanas vi-
siem bērniem, kuri mācās Riebiņu novada
izglītības iestādēs, bērniem, kuri ir dekla-
rēti Riebiņu novadā, bet kuri mācās spe-
cializētajās skolās.

Ziemassvētku dāvanas – saldumi tiks
sagādāti arī Riebiņu novada vientuļajiem
pensionāriem, 1. grupas invalīdiem, poli-
tiski represētajiem un Černobiļas AES avā-
rijas seku likvidēšanas dalībniekiem, kā
arī Riebiņu novada sociālās mājas «Rude-
nāji» un Sociālās aprūpes centra «Rušona»
iemītniekiem par summu EUR 5,00 (ar
PVN).

Kopumā tiks sagādātas 847 Ziemas-
svētku dāvanas par kopējo summu – EUR
4235,00.

Apstiprina sadarbības līgumu
Domes sēdē deputāti vienbalsīgi pie-

ņēma lēmumu apstiprināt noslēgto sadar-
bības līgumu ar Ukrainas Republikas Bal-
tas pilsētas domi.

Ar Riebiņu novada domes sēžu lēmu-
miem pilnā apjomā var iepazīties pašval-
dības interneta vietnē www.riebini.lv sadaļā
Sēžu lēmumi.

Saistošie noteikumi Nr. 15/2019
APSTIPRINĀTI ar Riebiņu novada domes 

2019. gada 19. novembra sēdes lēmumu Nr. 5 (protokols Nr. 14)

Par grozījumiem 2019. gada 19. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6/2019 
«Par Riebiņu novada domes 2019. gada budžetu» 

Izdoti saskaņā ar likuma
«Par pašvaldībām» 21. panta pirmās daļas 2. punktu un 

46. pantu un likumu «Par pašvaldības budžetiem» un 
2018. gada 18. decembra Finanšu ministrijas rīkojumu Nr. 488 

«Par valsts pagaidu budžetu 2019. gadam»

Izdarīt šādus grozījumus 2019. gada 19. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6/2019
«Par Riebiņu novada domes 2019. gada budžetu»: izteikt 2. punkta 2.1. un 2.2. apakš-
punktu šādā redakcijā: 2.1. kārtējā gada ieņēmumi – EUR 8306597; 2.2. kārtējā gada
izdevumi – EUR 8306597 (1., 2., 3. pielikums)*.

PASKAIDROjUMA RAKStS
Par saistošajiem noteikumiem Nr. 15/2019 «Par grozījumiem 2019. gada

19. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6/2019  
«Par Riebiņu novada domes 2019. gada budžetu»» 

Saistošo noteikumu Nr. 15/2019 «Par grozījumiem 2019. gada 
19. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6/2019 

«Par Riebiņu novada domes 2019. gada budžetu»» paskaidrojums

Riebiņu novada domes 2019. gada budžeta grozījumi izstrādāti un iesniegti apstip-
rināšanai domē saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 14. pantu, likuma «Par pašvaldības
budžetiem» 7. pantu, likuma «Par budžetu un finanšu vadību» 41. pantu un citu norma-
tīvo aktu prasībām:

1. Pamatbudžeta ieņēmumu plāns palielināts par EUR  598739, tajā skaitā:
1.1. Saņemts Valsts kases aizņēmums EUR 598739  (ieņēmumu klasifikācijas kods

00.0.0.000)
1.2. Par EUR 37131 palielināti ieņēmumi  LAD projektiem zivju resursu pavairošanai

(ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.2.013)
1.3. Par EUR 2000 palielināti ieņēmumi  asistentu pakalpojumiem (ieņēmumu kla-

sifikācijas kods 18.6.2.014);
1.4. Par EUR 1100 palielināti ieņēmumi dotācijai skolu apgādei ar augļiem (ieņē-

mumu klasifikācijas kods 18.6.3.009);
1.5. Par EUR 5486 palielināti ieņēmumi  projektam «Proti un dari» (ieņēmumu kla-

sifikācijas kods 18.6.3.025);
1.6. Par EUR 10838 palielināti ieņēmumi  projektam «Atbalsts priekšlaicīgās mācību

pārtraukšanas samazināšanai» (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.3.030);
1.7. Par EUR 514181 palielināti ieņēmumi  projektam «Preiļu novada areāla uzņē-

mējdarbības vides infrastruktūra» (ieņēmumu klasifikācijas kods 19.2.0.005);
1.8. Par EUR 6520 palielināti ieņēmumi kodā «Ieņēmumi no citu valstu finanšu pa-

līdzības»  (ieņēmumu klasifikācijas kods 21.1.9.200);
1.9. Par EUR 577256 samazināti ieņēmumi kodā «Pamatpakalpojumi un ciematu

atjaunošana» (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.3.019) (skatīt 1. pielikumu)
2. Pamatbudžeta izdevumu plāns palielināts par EUR 598739, tajā skaitā:
2.1. Projektu realizēšanai (budžeta klasifikācijas kods 04.000) par EUR 397394

(sadalot šādi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (turpmāk EKK): EKK 1100 – EUR
25000; EKK 1200 – EUR 5588; EKK 2200 – EUR 20000; EKK 5000 – EUR 346806)
no ieņēmumu palielinājuma.

2.2. Bāriņtiesai (budžeta klasifikācijas kods 10.000.5) par EUR 1900 (EKK 1119)
no ieņēmumu palielinājuma.

2.3. Pirmsskolas izglītības iestādei «Sprīdītis» (budžeta klasifikācijas kods 09.000.67)
par EUR 2714 (EKK 2243), līdzekļus novirzot no budžeta, klasifikācijas kods 06.000.89
«Teritorijas un mājokļu apsaimniekošana, labiekārtošana» (EKK 2200).

2.4. Riebiņu centrālajai bibliotēkai (budžeta klasifikācijas kods 08.000.42) par EUR
1200 (EKK 5238)  no ieņēmumu palielinājuma.

2.5. Palielināti izdevumi aizņēmuma atmaksai par EUR 198245 (EKK 9999) no ie-
ņēmumu palielinājuma (skatīt 2., 3. pielikumu)*.

Domes priekšsēdētāja vietn. J. Ivanāns
* Ar pielikumu Nr. 1, 2 un 3 var iepazīties http://riebini.lv/upload/Saistoshie%20no-

teikumi/2019.gads/saistoshie_noteikumi_nr_15.pdf

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts
Grozījumi 2019. gada 19. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6/2019 «Par Riebiņu

novada domes 2019. gada budžetu» nosaka izmaiņas 2019. gada pamatbudžeta ie-
ņēmumu un izdevumu struktūrā. Pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi tiek palielināti
par EUR 598739. 

2. 2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums
2.1. Nepieciešamība veikt grozījumus saistošajos noteikumos radās, pamatojoties

uz to, ka triju pašvaldības autoceļu (Teilāni–Grāvuļi; Stabulnieki–Pastari un Lauku
iela) rekonstrukcijai tika ņemts aizņēmums Valsts kasē EUR 598739. Tika apstiprināti
Lauku atbalsta dienesta Zivju projekti, kuru realizācijai papildus ir nepieciešams fi-
nansējums EUR 30408. Papildus finansējums nepieciešams pirmsskolas izglītības ie-
stādei «Sprīdītis» EUR 2714 katlu mājas remontam, Riebiņu centrālajai bibliotēkai
EUR 1200 jauna kopētāja iegādei.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu
Grozījumi 2019. gada 19. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6/2019 «Par Riebiņu

novada domes 2019. gada budžetu»»  palielinās budžeta ieņēmumus un izdevumus
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi paš -

valdības teritorijā 
Ietekme būs pozitīva, jo līdzekļi tiek ieguldīti infrastruktūras attīstībā.
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Nav notikušas.

Riebiņu novada Galēnu pagastā komersantiem nepieciešamās
publiskās infrastruktūras sakārtošana ir pabeigta

Pabeigta darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 3.3.1. specifiskā at-
balsta mērķa «Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uz-
ņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju
ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām» trešās
projektu iesniegumu atlases kārtas «Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruk-
tūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru paš -
valdības» projekta Nr. 3.3.1.0/16/I/013 «Komercdarbības teritoriju un to nepieciešamās
publiskās infrastruktūras attīstība Riebiņu novada Galēnu pagastā» realizācija. 

Projekta Nr. 3.3.1.0/16/I/013 «Komercdarbības teritoriju un to nepieciešamās publiskās
infrastruktūras attīstība Riebiņu novada Galēnu pagastā» mērķis ir izveidot vidi komercdar-
bības attīstībai Riebiņu novada Galēnu pagastā, veicot satiksmes infrastruktūras uzlabošanu,
tā paaugstinot novada ekonomisko izaugsmi un darba vietu radīšanu. Projekta ietvaros tika
veikta tehniskā projekta izstrāde, ceļa seguma pārbūve Galēnu pagasta pašvaldības autoceļu
ceļa posmiem: autoceļš Nr. 16 Gribolva–Apšu mājas km 0,00–1,00 pārbūve, autoceļa Nr. 27
Gribolva–ZS «Liepas» km 0,00–0,40 pārbūve un autoceļa Nr. 30 Gribolva–Vecbeči km 0,00–
0,82 asfaltbetona seguma ieklāšana, aprīkojuma un satiksmes organizācijas un labiekārto-
šanas darbu veikšana, būvuzraudzība, autoruzraudzība un projekta vadība. Projekta mērķa
grupa ir mazie (sīkie) vai vidējie komersanti. 

Projekta rezultātā tika izstrādāts Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļu
Nr. 16 Gribolva–Apšu mājas km 0,00–1,00, Nr. 27 Gribolva–ZS «Liepas» km 0,00–0,40 un
Nr. 30 Gribolva–Vecbeči km 0,00–0,82 pārbūves būvprojekts. Veikta autoceļu Gribolva–
Apšu mājas pārbūve (0,00–1,00 km), Gribolva–ZS «Liepas» pārbūve (0,00–0,40 km) un
Gribolva–Vecbeči pārbūve (0,00–0,82 km), kā arī ceļa klātnes pārbūve un pielāgošana
smagā transporta kustībai un piekļuvei komersantu uzņēmumiem.

Tāpat projekta ietvaros veikta iepriekšminēto Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības
autoceļu pārbūves autoruzraudzība un būvuzraudzība. Piesaistīts projekta vadītājs un grā-
matvedis, veikta projekta vadības nodrošināšana. Projekta ietvaros veikti projekta publicitātes
pakalpojumi par projekta īstenošanu, bet projekta izmaksu un ieguvumu analīzes ziņojuma
izstrādei tika piesaistīti speciālisti ar atbilstošu kvalifikāciju un zināšanām.

Komersanti ir apliecinājuši, ka projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā
veiks nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos savā uz-
ņēmumā EUR 535 500,00 apmērā, kā arī radīs 10 jaunas darba vietas.                 

Projekta rezultāti ir ilgtspējīgi, tā rezultātā tiks sakārtota un pilnveidota komercdarbībai
nepieciešamā infrastruktūra Riebiņu novada Galēnu pagasta komersantu komercdarbības
attīstībai, privāto investīciju apjoma palielināšanai un darbavietu radīšanai.   

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 593 717,26, no tiem: ERAF finansējums –
EUR 504 659,67, valsts budžeta dotācija – EUR 26 717,27 un pašvaldības līdzfinansējums
EUR 62 340,32 apmērā.

Projekta īstenošanas vieta ir Riebiņu novada Galēnu pagasta administratīvā teritorija,
bet projekta realizācijas periods ir 01.12.2017.–29.11.2019.

Attīstības un plānošanas daļa

DOMES LĒMUMI
19. novembrī notika kārtējā Riebiņu novada domes sēde
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Riebiņu novada domes informatīvais izdevums latviešu un krievu valodā. Reģistrācijas apliecība Nr. 000702945. Izdevējs — Riebiņu novada dome.
Atbildīgais par izdevumu – Rolands Naglis. Tālr. 65324378, e-pasts rolands.naglis@riebini.lv. Iespiests SIA «Latgales druka» Rēzeknē. Tirāža 3200. Iznāk 1 reizi mēnesī.

12. oktobrī daudzu senioru biedrību ceļi veda
uz Riebiņu novada kultūras centru, jo šajā dienā
tika svinēti trīskārši svēt ki: uz saviem pieciem
gadiem atskatījās senioru biedrība «Rie biņu va-
ravīksne», deju grupa «Senjorita» un vokālais
ansamblis «Ilūzija». 

Deju grupa «Senjorita» šajos 5 gados ir koncer-
tējusi 68 reizes. Esam uzstājušies ne tikai savā no-
vadā, bet arī kaimiņu novados. Esam bijuši Gulbe-
nes senioru svētkos, kā arī Jaunjelgavas novada
Daudzeses senioru pasākumā un Lubānas novada
Meirānos. Dejotājas ir uzstājušās kopā arī ar tautā
pazīstamiem solistiem: Daini Skuteli, Normundu
Rutuli un Juri Ostrovski. Esam savu novadu pār-
stāvējuši Latgales senioru festivālos – Aglonā,
Dagdā, Līvānos, Riebiņos un Višķos.

Savukārt senioru vokālais ansamblis «Ilūzija»
ar savām dziesmām ir uzstājies gandrīz pussimts
reižu. Arī dziedātājas uzstājušās ne tikai sava novada
robežās, bet arī Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejā
«Pikšas» Dobeles novadā, kur piedalījās seniori no
Latgales, Vidzemes, Kurzemes un Zemgales, kop-
skaitā 43 ansambļi. Mūsu vokālajam ansamblim
tika dota iespēja pārstāvēt Latgali. 

Arī senioru biedrības «Riebiņu varavīksne»
biedri piedalās dažādos pasākumos. Bieži viesi esam
bibliotēkas rīkotajos pasākumos, piedalāmies pa-
vasara talkās savā novadā, apmeklējam kultūras
centrā rīkotos pasākumus un cieša sadarbība ir ar
Riebiņu vidusskolu. Seniori aktīvi iesaistījās pro-
jektā «Mēs kopā dzīvojam mūsu valstī», kur trīs
mēnešu garumā mācījāmies darināt darbus no pa-
pīra, kā arī sarīkojām plašu izstādi.

Uz senioru jubilejas svētkiem tika ielūgti paši
tuvākie draugi, ar kuriem mums ir cieša sadarbība
piecu gadu garumā, ar kuriem kopā ir daudz dziedāts

un dejots. Pateicamies saviem ciemiņiem, kuri kup-
lināja jubilejas koncertu. Pateicamies par skaistajiem
apsveikumiem jubilejā: Aglonas senioru deju ko-
lektīvam «Orhideja», Kārsavas dejotājām «Senleja»,
Kārsavas dziedātājām «Sendienas», Krāslavas dzie-
dātājām «Varavīksne», Preiļu vokālajam ansamblim
«Virši», Rēzeknes novada Lendžu pagasta vokāla-
jam ansamblis «Omammas», Vārkavas deju grupai
«Dzīves virpulī», Vārkavas vokālajiem ansambļiem
«Dziedi līdzi» un «Melodīvas», Rušonas pagasta
vokālajam ansamblim «Iedvesma» un Jaunjelgavas
novada Daudzeses deju kolektīvam «Kvēlziede».

Par atbalstu pasākuma organi zēšanā pateicamies
Riebiņu nova da domei, daudzajiem sponsoriem, kul-
tūras centra darbiniekiem, pasākuma vadītājiem,
jautrajiem muzikantiem no Galēniem – Arnim un
Stasikam, bet vislielākais paldies senioru kolektīvu
vadītājām Ilzei Piskunovai un Līgai Gžibovskai. 

Senioru biedrības «Riebiņu 
varavīksne» valdes priekšsēdētāja, deju grupas

«Senjorita» dalībniece – Ženija Pauniņa.

Gan ikdienā, gan svētkos senioru biedrības «Riebiņu
varavīksne» dalīb nieces ir krāsainas un ziedošas.

Senioru biedrības 
«Riebiņu varavīksne» piecu

gadu jubilejas svētki

Latvijas valsts pirmssvētku dienu straujajā ritējumā Riebiņu no-
vada Stabulnieku bibliotēkā bija pirmreizējs notikums – grāmatas at-
vēršanas svētki. tas bija iespējams, pateicoties Riebiņu novada domes
dotajai zaļajai gaismai mazo grantu projektu konkursam, kura ietvaros
tika atbalstīts Anitas Betleres projekta «Lasāmā un krāsojamā grāmata
«Neparastie mājinieki»» realizācija, kuras procesā tika izdota grāmata
500 eksemplāros par kopējo summu – EUR 697,42.

Grāmatai ilustrācijas ir zīmējis Dagnis Stikāns, bet dzejas teksta autore
ir viņa bijusī audzinātāja sākumskolas klasēs Anita Betlere, kura tagad ir arī
Stabulnieku bibliotēkas vadītāja. Abu sadarbība aizsākās jau Dravnieku pa-
matskolas laikos, kad Anita pamanīja sava audzēkņa Dagņa talantu zīmēt
un mudināja iestāties Preiļu Mūzikas un Mākslas skolā, ko puisis arī izdarīja,
lai savas prasmes izkoptu un pilnveidotu.

Grāmatas atvēršanas svētkos abi radošie sadarbības partneri bija no-
organizējuši grāmatas «Neparastie mājinieki» publisku prezentācijas pa-
sākumu bibliotēkas telpās. Uz pasākumu bija ieradušies ap 50 dalībnieku,
kas bija neierasti kupls skaits Stabulnieku bibliotēkas telpām. Grāmatas
atvēršanas svētkus apmeklēja gan Anitas un Dagņa tuvinieki, gan Dagņa
klasesbiedri un skolotāji no pamatskolas laikiem, kas regulāri ir sekojuši
Dagņa izaugsmei. Puisis turpina savu talantu pilnveidot Daugavpils Dizaina
un mākslas vidusskolā. Šī projekta ietvaros īstenojies ir Dagņa sapnis –
ilustrēt kāda autora grāmatu, un šo sapni puisim piepildīt ir palīdzējusi
Anita – viņa pirmā audzinātāja.

Lasāmo un krāsojamo grāmatu «Neparastie mājinieki» saņēma katrs
pasākuma dalībnieks, kurš bija ieradies uz grāmatas projekta prezentā-
ciju.

Stabulnieku bibliotēkas apmeklētāja, 
lasītāja un pasākuma dalībniece Valentīna Mičule.

Grāmatas «Neparastie mājinieki» autori – Dagnis Stikāns un Anita Betlere.

Riebiņu Svētā Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīca
24. decembrī plkst. 16.00 Kristus Dzimšanas vigīlijas svētā Mise.
25. decembrī plkst. 11.00 Kristus Dzimšanas svinību svētā Mise.

Vidsmuižas Svētā Gara Romas katoļu baznīca
24. decembrī plkst. 19.00 Kristus Dzimšanas vigīlijas svētā Mise.
25. decembrī plkst. 8.00 Kristus Dzimšanas svinību svētā Mise.
26. decembrī plkst. 13.15 Sv. Stefana pirmmocekļa svētku svē-

tā Mise.

Pieniņu Svētās Jēzus Sirds Katoļu baznīca
24. decembrī pusnaktī galvenā Svētku Mise
25. decembrī plkst. 12.00 svētā Mise.

Rušonas Svētā Erceņģeļa Miķeļa Romas
katoļu baznīca

24. decembrī plkst. 17.30 Adventa dziesmas, plkst. 18.00
Betlēmes pasvētīšana, Kristus Dzimšanas vigīlijas svētā Mise.

Dievkalpojumi Ziemassvētkos novada dievnamosVeiksmīgi tiek īstenotas veselības veicināšanas
projekta aktivitātes Riebiņu novadā

Riebiņu novada dome turpina īstenot projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/099
«Veselības veicināšanas un slimības profilakses pakalpojumu uzlabo-
šanas pasākumi Riebiņu novadā, 1. kārta» ietvaros plānotās atlikušās
aktivitātes. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 69 352,00,
no kuriem 85 % ir Eiropas Sociāla fonda finansējums un 15 % ir Valsts
budžeta finansējums. 

Sākoties rudens sezonai, aktīvi tiek organizētas fizisko aktivitāšu nodar-
bības. Riebiņu novada iedzīvotājiem un ciemiņiem ir iespēja apmeklēt vin-
grošanas nodarbības Galēnu pagastā, Stabulnieku pagastā, Rušonas pa-
gastā, Riebiņu pagastā, savukārt Sīļukalna pagastā notiek fitnesa nodarbības.
Fiziskās aktivitātes tiks organizētas līdz šī gada decembra beigām.

Šajā laika posmā arī tika novadītas nodarbības par veselīgu uzturu, da-
žādiem ēšanas paradumiem un to ietekmi uz veselību. Nodarbības tika or-
ganizētas katrā Riebiņu novada pagastā, kas deva iespēju ikvienam intere-
sentam uzzināt jaunu un lietderīgu informāciju savas veselības veicināšanai.

Sākot ar novembri, Riebiņu novada pagastos iedzīvotāji tiek aicināti
apmeklēt informatīvās kampaņas onkoloģisko slimību profilaksē, Pretvēža
dienas, kas ir vienas no pēdējām nodarbībām projektā. Novembrī tika
organizētas šīs kampaņas Galēnu un Stabulnieku pagastos. Decembrī
Pretvēža dienas notiks pārējos Riebiņu novada pagastos. Šo kampaņu
laikā ikvienam ir iespēja izmērīt asinsspiedienu, noteikt ķermeņa masas
indeksu, izmērīt holesterīna un cukura līmeni asinīs. Šī ir lieliska iespēja
ikvienam uzklausīt ārsta – rezidenta lekciju par onkoloģisko slimību pro-
filaksi, to simptomiem, riskiem, kas ir jāievēro veselīga dzīvesveida uz-
turēšanā. Dalība šī projekta rīkotajos pasākumos ir bez maksas.

Aicinām ikvienu iedzīvotāju sekot līdzi informācijai gan pašvaldības
mājaslapā www.riebini.lv, gan sociālajos tīklos, gan apmeklēt šīs nodar-
bības un rūpēties par savu veselību.

Attīstības un plānošanas daļa

Veselības veicināšanas projektā iesaistās dažādas novada iedzīvotāju grupas.

PASĀKUMI DECEMBRĪ  
Riebiņu KC
F 13. decembrī plkst. 18.00 Lielās egles iedegšana

Riebiņos.
F 15.  decembrī plkst. 14.00 amatierteātru saiets

– skate «Casnāgs». Ieeja – par ziedojumiem.
F 21. decembrī plkst. 12.00 Ziemassvētku eglīte

pirmsskolas vecuma bērniem.
F 31. decembrī plkst. 21.00 Jaunā 2020. gada sa-

gaidīšanas svinības. Sīkāka informācija afišā.

Galēnu KN
F 14. decembrī plkst. 18.00 Ilga Ūsāne aicina uz

pasākumu «Tiekamies agapē». Īpašie viesi: priesteris
Andris Ševels un māsa Marija Terēze Gude.

F 21. decembrī plkst. 11.00 bērnu eglīte. Ziemas-
svētku vecītis ielūdz pašus mazākos pirmsskolas bēr-
nus uz svētku eglīti no Sīļukalna, Stabulnieku un Ga-
lēnu pagasta.

F 27. decembrī plkst. 19.00 koncerts «Gada noti-
kums 2019». Ieeja – bez maksas. Plkst. 21.30 groziņ-
balle kopā ar grupu «Ginc& ES», ieejas maksa – EUR
4. Iespējams rezervēt galdiņu.

F 30. decembrī plkst. 19.00 spēlfilma, režisora
Māra Martinsona romantiskā komēdija «Jaungada tak-
sometrs 2». Ieejas maksa – EUR 3.

Silajāņu KN
F 25. decembrī plkst. 14.00 Ziemassvētku kon-

certs ar pašdarbības kolektīvu piedalīšanos. 

Sīļukalna KN 
F 9. decembrī plkst. 10.00 radošā darbnīca «Pa-

rafīna, auduma trauku, svečturu un plastikāta trauku
izgatavošana».

F No 10. līdz 19. decembrim Ziemassvētku dā-
vanu un rokdarbu izstāde.

F 25. decembrī plkst. 19.00 Ziemassvētku kon-
certs ar Sīļukalna pašdarbības kolektīvu piedalīšanos,
bet plkst. 22.00 – Ziemassvētku balle. Ieejas maksa –
EUR 5.

Stabulnieku KN
F 28. decembrī plkst. 20.00 Vecgada koncerts,

ieeja – bez maksas. Plkst. 21.00 balle pie galdiņiem
kopā ar muzikantu Māri Leidumu, ieejas maksa –
EUR 5.

Galēnu pamatskola
F 13. decembrī plkst. 13.00 Latvijas skolu skolēnu

R. Mūkam veltīto jaunrades darbu konkursa noslē-
guma pasākums.

Rušonas KN
F 21. decembrī plkst. 11.00 svētku eglīte pagasta

pirmsskolas vecuma bērniem. Ieeja – ar ielūgumiem.
F 25. decembrī plkst. 21.00 «Ziemassvētku gro-

ziņballe», spēlē grupa «MIGGLA». Īpašie viesi –
Feimaņu KN deju grupa «Fazira». Ieejas maksa –
EUR 3.

Riebiņu centrālā bibliotēka
F Bibliotēkā visu decembri skatāma izstāde: «Es

ielūdzu tevi novadā savā». Rolanda Nagļa fotogrāfiju
izstāde. 

F No 3. decembra skatāma pastāvīgā izstāde «Zie-
mas noskaņas dzīvespriekam», no 4. decembra –
Leontīnas Paldiņas radošo darbu izstāde «Ciemos nāk
žurciņa» un no 10. decembra – novadpētniecības iz-
stāde «Ziemassvētku svinēšanas tradīcijas Riebiņos».

F 14. decembrī plkst. 11.00 radošā darbnīca – ga-
tavosim ekoloģiskus eglīšu rotājumus.

F 17. decembrī plkst. 11.00 «Apceļo novadu». Jauno
novadpētnieku vasaras skolas noslēguma pasākums.

Ar visiem decembrī paredzētajiem pasākumiem, li-
terārajām un tematiskajām izstādēm plašāk var iepazīties
paš valdības vietnē www.riebini.lv, portālā www.biblio-
teka.lv vai sociālajos tīklos http://www.draugiem.lv/rie-
binubiblioteka/ un http://facebook.com/ riebinubiblioteka 

* Notikumu kalendārā iespējamas izmaiņas, tādēļ
lūgums sekot informācijai afišās!

** Pasākumu laikā var tikt fotografēts un filmēts.
Materiāli informatīvos nolūkos var tikt publicēti paš -
valdības mājaslapā un informatīvajā izdevumā «Riebiņu
Novada Ziņas».

Sadarbība vienmēr nes augļus


